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Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i klubben. Styrets arbeid og eventuelle
undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på
aktivitet og økonomisk status i klubben.
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Sportssjef/daglig leder: Stian Theting (65 % stilling)

Styrets arbeid
SIL Fotball har i 2013 fortsatt sin organisasjons- og klubbutvikling med å bli helhetlig og
klubbstyrt i tråd retningslinjene fra NFF. NFFs visjon «flest mulig, lengst mulig, best mulig»
er også vår naturlige generelle visjon.
Vårt verdigrunnlag («L-I-K-E SIL Fotball) med kjerneverdiene «Langsiktige»,
«Inkluderende», «Kvalitetsbevisste» og «Entusiastiske» skal gjennomsyre klubben
kontinuerlig. Vår generell målsetning er å gi hvert medlem er godt tilbud med god aktivitet og
godt miljø.
SIL Fotball ble slått sammen til ett styre i 2013. Styret og administrasjon har i 2013 jobbet
aktivt med organisasjons- og klubbutviklingen. Dette har gjort oss til en enda sterkere helhet
med enda bedre sportslig samhandling fra ung til voksen (11 år og oppover). I tillegg har
denne organiseringen ført til at vi har bra styring med økonomisk kontroll. Vi har et synlig
styre å toppen og flere folk i «felten» innenfor områder som for eksempel «sport, marked og
økonomi, kamparrangement, turneringer & cuper, dugnader, web og anlegg.
Vi har i 2013 jobbet aktivt og kontinuerlig med å implementere vår sportsplan
(www.silfotball.no/sportsplan) hos ledere, trenere, foreldre og støttespillere.
Vi jobber også fortsatt med bedre samhandling med styret i barneidretten/idrettskolen for å
forsøke å skape en bedre samhandling og helhet allerede fra 6 år og oppover. Et vesentlig
element i denne sammenheng er at SIL Fotball aktivt jobber med at det lages aktivitet
(trening, turneringer, seriespill) med rene gutte- og jentelag. Vi ønsker at vår sportsplan også
skal benyttes barneidretten når det gjelder fotballaktivitet.
Vi er i denne sammenheng også helt avhengig av å få rekruttert inn foreldremassene rundt de
aldersbestemte lagene. Dette i forhold til å rekruttere de inn som støtteapparat og
ressursgrupper rundt lagene (trenere, lagledere og foreldrekontakter). Vi mener dette bør skje
så tidlig som mulig (6 eller 8 år) gjennom foreldremøter der klubben presenterer sine
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retningslinjer, sitt årshjul og sin sportsplan. Klubben vil da i langt større grad være klubbstyrt,
og i mindre grad trenerstyrt.
Styremøter
Det er avholdt 9 styremøter hvor 47 saker er behandlet

Spesielle oppgaver
SIL Fotball har fortsatt med sin Fotballfritidsordning (FFO) for barn i alderen 8-11 år (3-6klasse), og har i 2013 hatt ca 30-40 unger med på dette. FFO har vært arrangert hver mandag
og onsdag i tidsrommet 1330-1630. Dette prosjektet heter TelenorXtra, og er et
landsomfattende samarbeidsprosjekt mellom NFF og Telenor. NFF satser veldig mye på dette
prosjektet. Sandnessjøen IL Fotball var fra høsten 2013 en av ca 70 klubber i Norge som er
med i dette prosjektet. SIL Fotball er stolte og meget fornøyde over dette tilbudet, og har fått
mange gode tilbakemeldinger fra foreldre og unger.
Både A-laget og Dame/jr laget reiste en uke til Tyrkia på treningsleir (16-24.februar,
vinterferieuke). Dette var en ubetinget suksess med fantastiske treningsforhold og optimale
rammebetingelser. Det var også viktig i forhold til det sosiale. Det har kun vært positive
tilbakemeldinger knyttet til denne treningsleiren, og SIL Fotball ønsker å videreføre liknende
opplegg i årene som kommer.
På arrangementssiden har vi videreutviklet oss, og i 2013 hadde SIL Fotball åpen kiosk på
klubbhuset på alle kamper i som ble spilt på Stamnes Arena (både senior og aldersbestemt).
Vår hjemmeside (www.silfotball.no) har i 2013 veldig gode besøkstall med et gjennomsnitt
på 5.900 forskjellige besøkende hver måned, der juni-måned hadde hele 12.250 besøkende.
Alle disse besøkende hadde ca 17 millioner «klikk» på siden, som er en økning på 2-3
millioner fra året før.

Aktivitet
Serie og NM
Totalt har SIL Fotball hatt 20 lag i seriespill. 9 lag i 11er seire og 11 lag i 7er serie. I tillegg
kommer 10 SIL-lag i 5er fotball (8-10 år). De sistnevnte er en del av SILs barneidrett.
De sportslige resultatene kan oppsummeres som følger:
 A-laget ble nummer 10 i 3.div HåNo etter en «under-pari» og en alt for variabel
sesong. Sesongen ble avsluttet på brukbart vis som gjorde at plassen som ble berget på
egen hånd. Utfordringer ligger blant annet i tilstrekkelig stabilitet i spillergruppen og
poengfangst på bortebane. A-laget tapte i 1.kvalik i NM mot Mosjøen. Kampen ble
spilt i Stålhallen, Mo i Rana.
 SIL 2 ble nr. 7. I utgangspunktet var dette et «old-boys» lag. Dette laget var preget av
lite stabilitet, og i slutten av sesongen overtok juniorlaget denne kamparenaen.

 SIL Fotball stilte med et Dame/juniorlag i en Helgelandserie og ble nummer 2. Dette
var et ønske fra spillergruppen som ikke ønsket den reisebelastningen 2.div HåNo gir.
 Juniorlaget hadde en resultatmessig svak sesong og endte som nummer 10 i en bra
Helgelandsserie. Stort sett alle tap var av det knepne slaget. Det skal her presiseres at
gjennomsnittsalderen på dette laget var lavt, og mange guttespillere ble benyttet i
sesongen. Juniorlaget stilte også i NM-kvalik i Bodø. De kom ikke videre, men gjorde
en god prestasjon her.
 J15/16 (7er) ble også nummer 2 i sin serie etter Åga. Siden Åga hadde dispensasjoner
(for eldre spillere) kom de likevel til kretsfinale der de tapte mot Tjalg.
 Gutter 16 (97/98) hang lenge med i toppen i sitt seriespill, men raknet litt mot slutten
og endte som nummer 6. De deltok også i Norway Cup der de hadde direkteoverført
TV-kamp. Guttelaget presterte bra der, men var litt uheldige og røyk ut litt for tidlig
utfra lagets potensial.
 Øvrige lag som har deltatt i seriespill (11er) i SIL Fotball har vært: G 15, J 15, SG 14,
SJ 14.
I 7er fotball har vi i denne sesongen hatt følgende lag: SG 13 (to lag) og SJ 13, LG 12 (to lag),
LJ 12, LG 11 (tre lag) og LJ 11 (to lag).
Det presiseres at SIL Fotball prioriterer spillerutvikling høyere enn resultater i aldersbestemte
klasser, og at vi ønsker at hver enkelt spiller heller får utfordringer på høyere nivå enn at man
spiller alle kamper i egen årsklasse. Dette har ført til gode hospiteringsordninger og bra «flyt
av spillere» mellom gutte-, junior-, rekrutt, og a-lag. Her kan det nevnes at 2 guttespillere og
flere 1-års juniorspillere har spilt mye på A-laget i 2013-sesongen. I tillegg har mange
guttespillere fått spille junior- og rekruttkamper (5.div).

A-laget: Oversikt over obligatoriske kamper og mål (serie og cup)

Navn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Stian Lyngheim Theting
Martin Hristov Dimov
Espen Øhlen
Vidar Skog Tømmervik
Glenn André Pedersen
Marius Kirkhus
Lars Ottestad
Joakim Mikalsen
Amund Olsbyengen
Jonas Sjøvoll
Stian Nordberg Johansen
Daniel Anfindsen
Christoffer Strøm Jakobsen
Vegard Lyngheim Theting
Henrik Krokstrand Henriksen

KAMPER
Totalt
21
21
21
21
19
19
18
18
17
16
15
14
13
12
12

(s + c m/innb.)
20 + 1
20 + 1
20 + 0 (1)
19 (1) + 1
17 (1) + 1
17 (2) + 0
18 + 0
16 (1) + 1
9 (8) + 0
16 + 0
14 + 1
13 (1) + 0
5 (7) + 0 (1)
9 (2) + 1
4 (8) + 0

MÅL
Tot(s+c)
7 (6 + 1)
0
4
1
8 (7 + 1)
0
4
3
3
0
0
1
1
7
0

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Tom Roger Aakvik
Tord Berge
Leif Henning Welde Grønli
Ronny Alexander Pedersen
Espen Kristiansen
Asgeir Angel Salamonsen
André Aleksandersen
Eirik Bangstad
Stig Morten Edvardsen
Anel Vujicic
Thor Aage Pleym Evensen
Andreas Otting
Leander Jarle Berge
Tage Halseth

9
7
6
5
5
4
3
2
2
1
1
1
1
1

5 (3) + 1
0 (7) + 0
5+1
4+1
0 (5) + 0
2 (1) + 1
3+0
2+0
2+0
1+0
1+0
0 (1) + 0
0 (1) + 0
0 (1) + 0

1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

Egne turneringer og arrangementer
 8-10. februar: Stamnes Diadora Cup i Helgelandshallen, store (13-16 år), ca 60 lag
deltok
 9. mars: Stamnes Diadora Cup i Helgelandshallen/Stamneshallen, lille (8-12 år), ca 60
lag lag deltok
 24-28. juni: TINE Fotballskole ble arrangert på Stamnes Arena/Radåsmyra, mandagfredag i uke 26, om lag 100 unger deltok
 29. september: SIL Fotballs sponsorcup. Five-a-side turnering for våre
samarbeidspartnere på Stamnes Arena
 28. desember: SILs Julecup, Tradisjonell turnering i Helgelandshallen for spillere over
16 år. 25 lag deltok, 3 av disse var damelag.
Deltakelse i andre turneringer
SIL Fotball har deltatt med lag i aldersbestemt fotball har deltatt i følgende turneringer:
 Norway Cup: Guttelag deltok - 28. juli - 3. august
 Skandia Cup: Småguttelag deltok - 24-28. juni
 Kippermocupen: 9 lag fra SIL Fotball deltok, 5 guttelag (G/SG/LG) og 4 jentelag
(J/SJ/LJ) - 21-23. juni:
 Herøy Cup: 6 lag fra SIL Fotball deltok, 2 guttelag (LG), og 4 jentelag (LJ) - 1.
september
Spillerrepresentasjon – Talentsamlinger
SIL Fotball har hatt følgende spillerrepresentasjon på talentsamlinger:
 Kretslagssamling Mo i Rana (29.november-1.desember) spillere født 1999 og 2000:
o J 1999: Dielleza Ajvazi
o G 1999: Thomas Schei
o G 2000: Marius Martinsen

Økonomi
Omsetning har vært på kr 2 938 030,-, en økning på hele 63 % fra 2012. Inntektsførte
egenandel, nesten doble FFO-inntekter og fortsatt økende sponsorinntekter forklarer noe av
økningen.
Tilsvarende har driftskostnadene økt 77 % til kr 2 924 122,-. Vi ser at flere av utgiftsposten
har nesten eller mer enn doblet seg. Bakgrunnen for den store økningen på både inntekts- og
kostnadssiden er sammenslåingen av Fotball Ungdom og Fotball Voksen.
Ordinært resultat etter finansposter er på kr 4 037,-, mot kr 151 227,- i 2012.
For 2014 forventer SIL Fotball fortsatt økende inntekter og et bedre resultat enn 2013.

Medlemstall
Medlemstall for 2013

0-5 år
Kvinner
Menn
Totalt

6-12 år

13-19 år

20-25 år

45
53
98

50
95
145

5
15
20

26 år og
eldre
18
18

Totalt
100
181
281

Medlemsutvikling
2012
Kvinner
Menn
Totalt

2013
100
181
281

2014

2015

2016

